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Barns attityder till sina jämnåriga i skolan 

Sammanfattning 

Studier visar att de flesta barn gillar att gå till skolan men det förekommer problem med arbetsron på 

lektionerna, kränkande kommentarer och mobbing bland eleverna. Syftet med denna studie är att 

undersöka om 11- 12 åringars erfarenheter av klasskamraternas bemötande har ett samband med 

attityden till klasskamraterna, samt att ta reda på om det finns några könsskillnader. Studien 

genomfördes med enkäter för att få svar på frågeställningarna. Resultatet visar att de flesta elever 

behandlar varandra på ett bra sätt och har oftast någon att vara med. Barn som har positiv erfarenhet 

från klasskamraters bemötande tenderar att bemöta andra barn på ett positivt sätt. De som anser att 

man ska vara snäll är också snällare mot andra. 

 

Children’s attitudes to their peers in school 

Abstract 

Previous studies show that most children enjoy going to school. There are, however, problems with 

disruptive pupils during their lessons and bullying. The purpose of this study is to look into if 11 – 12 

– year – olds´ experience of the way their classmates treat them, has anything to do with the children’s 

attitude to each other. Furthermore we wanted to find out if there is a difference between the genders. 

In our study the pupils filled out questionnaires where we found answers to our questions. The result 

of the study indicated that the majority of the children treat each other with respect and have a friend. 

A child who is respected by his or her classmates will respect others. Those who believe that one 

should be kind are also kinder to others.  
 

 

 
 
 

 1



Klimatet bland ungdomar som växer upp idag har blivit hårdare. I media rapporteras om det 

ökande våldet ute i samhället och i skolorna förekommer våld och hot i högre utsträckning än 

tidigare. Svordomar och kränkande kommentarer hör också till ungdomarnas vardag 

(Brottsförebyggande rådet, 2003). Ungdomstiden är en känslig period då en hotad självbild 

kan medföra beteendeproblem och dålig självkänsla (Lopez & DuBois, 2005; Capps, Heerey, 

Keltner, Kring & Young, 2001).  

 Hela vår vardag matas av attityder till olika saker. Vi reagerar på det vi ser och hör och 

bildar oss därmed en positiv eller negativ attityd. Attitydbegreppet handlar om vad vi har för 

tankar om ett speciellt objekt, situation eller individ. Den handlar också om vilka 

känslomässiga reaktioner vi har mot objektet och vilket beteende vi har i den aktuella 

situationen eller mot personen ifråga (Angelöw & Jonsson, 2006).  

 Barn i 7-11 års ålder kan tänka logiskt när det gäller konkreta saker i omvärlden. Vid 8-

12 år uppstår en samarbetsmoral hos barnen. De bedömer då egna och andras handlingar 

utifrån avsikten och tänker inte bara på resultatet. De kan även förstå hur andra människor 

upplever en situation (Piaget refererad i Hwang, 2003). I Skolverkets rapport (2003) om 

grundskolan står det att skolan skall ”sträva efter att varje elev respekterar andra människors 

egenvärde…/och/kan leva sig in i och kan förstå andra människors situation och utvecklar en 

vilja att handla också med deras bästa för ögonen” s.41.   

 Vid 9-10 års ålder förstår barnen ironi och får en insikt om att självbilden kan förändras 

efter omständigheterna (Hwang, 2003). När de är ca 12 år klarar de att tänka kring sitt eget 

handlande. Jämnåriga har en fostrande inverkan på varandra vilket utgör en trygghet som 

stärker självförtroendet och skapar ett normsystem (Piaget refererad i Hwang, 2003).  

 Utifrån erfarenheter konstruerar människor en bild av omvärlden. Utvecklingen av 

människans tankeprocess och dess uppbyggnad påverkar uppfattningen av omvärlden och 

denna påverkar i sin tur beteendet. Hur en person beter sig i en grupp avgörs av förväntningar, 

roller och status som bestäms av den sociala helheten. Gruppens normer och målsättningar är 

avgörande för individens jaguppfattning och självbild. Barn upplever sig själva i relation till 

hur de förstår och uppfattar andra. De flesta barn i 10 års ålder vet skillnaden på rätt och fel 

men handlar ändå fel ibland. Detta kan bero på att de kanske inte förstår hur den sociala 

situationen de är i fungerar (Hwang, 2003). De flesta elever vet att det finns regler i skolan 

som ska följas och för det mesta följer de dessa (Arbetsmiljöverkets, 2006).  

 De erfarenheter barnen har hemifrån och från skolan kan också påverka så att de beter 

sig på ett annat sätt än vad som förväntas (Hwang, 2003). De som har en bra relation till 

föräldrarna har också en bra relation till kompisarna. Kompisar som har en stark anknytning 
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till varandra känner också tillit, närhet och har en bra kommunikation, dessutom umgås de 

mer på fritiden (Johansson och Johansson, 2006).  

 Barn och ungdomar söker efter feedback som stämmer överrens med uppfattningen de 

har om sig själva. De som har en positiv självbild söker i högre grad positiv feedback än de 

som har en negativ självbild. I vissa fall söker individer med negativ självbild även negativ 

feedback. Barn föredrar positiv feedback inom de områden där de uppfattar sig själva duktiga. 

Genom att välja vilka de umgås med eller att utföra aktiviteter som de är bra på kan de 

påverka feedbacken (Cassidy, Ziv, Mehta och Feeney, 2003).  

 Barn som är 11 – 12 år umgås oftast tillsammans med en jämnårig av samma kön och 

utan någon förälders närvaro. I dessa aktiviteter utvecklar de ett sammanhang i sociala 

relationer vilket förbättrar relationerna och ger en känsla av tillhörighet. Dessutom främjar 

aktiviteterna intresset för att prestera samt att de lär sig av nya erfarenheter (Zarbatany, 

Hartmann och Rankin, 1990).  

 I konflikter med andra barn lär sig barnen att lösa dessa och att se andras perspektiv 

samt förstå andras tankar och funktioner. De blir också mer demokratiska i samspelet med 

andra. Kamratgruppen är ett bra redskap för bättre självkänsla. Beroendet av föräldrar 

minskar successivt och kamratstödet blir viktigare. Ju äldre barnen blir desto troligare är det 

att de vänder sig till en kamrat istället för en förälder med sina problem (Piaget refererad i 

Hwang, 2003).  

 Barn som har olika motiv till sina beteenden upplevs vara mer prosociala (att avsiktligt 

göra något som är menat att vara till fördel för någon annan). Detta gäller även de barn som är 

mer inre styrda (är inte ute efter egen vinst) i sina motiv. De som är mer prosociala är mer 

omtyckta av sina klasskamrater. Däremot har inte motiven någon betydelse för om barn anses 

vara populära. Flickor bedömer sig själva som mer osjälviska än vad pojkar gör vilket innebär 

att flickor motiveras mer av ett inre belöningssystem. Pojkar är mer styrda av yttre belöningar 

(Adolfsson & Axelsson, 2004).  

 Omtänksamma barn är mer accepterade av sina jämnåriga medan aggressivitet och 

tillbakadragenhet inte är lika accepterat. Däremot i grupper med hög nivå av aggressivitet är 

detta beteende mer accepterat vilket även gäller tillbakadragenheten. Pojkar är i allmänhet 

mer aggressiva och mindre tillbakadragna än flickor. Aggressivitet är även mer accepterat hos 

pojkar, men när det gäller tillbakadragenhet är detta mer accepterat hos flickor (Chang, 2004). 

Barn som är verbalt aggressiva (retas eller uttrycker sig nedvärderande) är inte speciellt 

omtyckta av sina jämnåriga. De som är socialt aggressiva (utesluter andra barn, pratar bakom 

ryggen eller sprider rykten) är inte heller omtyckta. Barn som är socialt aggressiva kan ändå 
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vara något mer populära än de som är verbalt aggressiva. Det går att vara populär utan att vara 

speciellt omtyckt men barn som inte är omtyckta är oftast inte heller populära (Petersson, 

2004).  

 De flesta 11-åringar tycker det är roligt att gå till skolan. De vågar säga sin mening och 

ställa frågor på lektionerna (Arbetsmiljöverket, 2006). De trivs också ganska bra med andra 

elever och de är oftast trygga i skolan. Däremot är det 2 % vilket motsvarar 6700 elever som 

aldrig känner sig trygga i skolan. Runt 5 % upplever att ingen vill vara med dem (Skolverket, 

2006). Enligt Arbetsmiljöverket (2006) har samhällsklimatet blivit hårdare och detta märks 

även i skolorna. När det förekommer våld eller hot i skolorna är det viktigt att man snabbt tar 

tag i problemet så att skadan hos den utsatte minimeras. En femtedel av skolbarnen har ibland 

känt sig hotade under den senaste terminen. Skolverkets rapport (2006) visar att så gott som 

alla elever tycker att grova ord och svordomar förekommer på deras skola även lärarna 

upplever ett tuffare klimat i skolan.  

 Både pojkar och flickor blir arga och ledsna av att höra kränkande kommentarer om 

utseende och den kognitiva förmågan. Flickor blir argare och ledsnare medan pojkarna oftare 

tar kommentaren som ett skämt. Vem kommentaren kommer ifrån har också betydelse. En 

kommentar från en kompis uppfattas oftast som ett skämt men skulle den komma från en 

vuxen eller någon annan elev uppfattas den mer negativt (Drottz, 2003).  

 Hälften av eleverna upplever att det bara ibland finns arbetsro på lektionerna och 12 % 

känner sig alltid eller nästan alltid störda på lektionerna av de andra eleverna. Överlag känner 

många att arbetsron är ett problem. Var tionde elev kände sig oskyldigt anklagad flera gånger 

i veckan. Lika stor andel upplevde att andra elever visade avståndstagande genom att reta, 

viska och skämta om dem. Av eleverna är det 5 % som blir slagna av andra elever varje vecka 

(Skolverket, 2006). Pojkar blir i större utsträckning än flickor slagna eller sparkade. En 

tiondel av eleverna känner sig illa behandlade i omklädningsrummet eller duschen till idrotten 

(Arbetsmiljöverket, 2006).  

 När det gäller mobbing är det en femtedel av skolbarnen som har sett andra bli utsatta 

för mobbing (Arbetsmiljöverket, 2006). De som känner sig mobbade av andra elever minst en 

gång i månaden är 8 % vilket motsvarar 27 000 elever och 4 % känner sig mobbade en gång i 

veckan. Det finns elever i alla årskurser som upplever sig mobbade, kränkta och illa 

behandlade (Skolverket, 2006).  

 Ungdomstiden är en period då man håller på att komma underfund med vem man är och 

är då mer känslig framförallt för saker som hotar ens person och självbild, så som kränkande 

kommentarer kan göra (Mangus & Martell, 1995). De som utsätts för kränkande kommentarer 
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från klasskamrater får ofta beteendeproblem och svårigheter att anpassa sig samt dålig 

självkänsla. Känner de sig dessutom avvisade av sina klasskamrater kan de få problem med 

skolarbetet. Pojkar reagerar oftare med att bli aggressiva mot andra om de utsätts för 

avvisning eller kränkning. De börjar också skolka i högre utsträckning än flickorna (Lopez & 

DuBois, 2005; Capps, Heerey, Keltner, Kring & Young, 2001). Det finns risk att barn och 

ungdomar som ofta får höra kränkande kommentarer drabbas av ångest eller depression 

senare i livet (Roth, Coles & Heimberg, 2002).  

 De som utsätts för mobbing har ofta negativa tankar om sig själva, de känner sig 

dumma, oattraktiva samt ensamma och övergivna i skolan. Parault, Davis och Pellerini (2007) 

anser att kränkande behandling i längden kan leda till att de inte vill gå till skolan och 

undviker sociala situationer. Det är viktigt att inte bara närvara utan också agera i situationer 

där någon blir illa behandlad.  

 Personer som är rädda för sociala situationer har ofta en negativ självbild vilket kan leda 

till att de tror att kamrater behandlar dem negativt även om de inte gör det. Men det är också 

så att dessa personer oftare blir behandlade på ett mer negativt sätt och därför stämmer deras 

uppfattning. Den negativa uppfattning som ungdomar med social rädsla har om sin egen 

sociala förmåga både upprätthålls och ofta orsakas av hur klasskamraterna behandlar dem 

(Blöte & Westenberg, 2006).  

 Barn tillbringar mycket tid i skolan under en lång period därför är det viktigt att de trivs 

med sina klasskamrater. Det kan vara svårt att få en stor klass att fungera bra eftersom barnen 

inte valt varandra. I media rapporteras det om grovt våld i Amerikanska skolor men på senare 

tid har även våldet i Nordiska skolor upptrappats. Det kan därför vara intressant att närmare 

undersöka om barns erfarenhet av klasskamraternas bemötande har ett samband med attityden 

till klasskamraterna.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om 11- 12 åringars erfarenheter av klasskamraternas 

bemötande har ett samband med attityden till klasskamraterna i skolmiljön. 

Frågeställningar: 

1. Hur agerar barnen mot sina jämnåriga? 

2. Hur upplever barnen att de blir bemötta av sina jämnåriga? 

3. Finns det ett samband mellan barnens egna erfarenheter av klasskamraternas 

bemötande och hur de agerar mot andra barn? 
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4. Finns det något samband mellan hur barnen anser att de ska vara mot varandra och hur 

de egentligen är? 

5. Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor? 

 

Metod 

 
Urval  

Urvalet bestod av sammanlagt 103 barn varav 47 pojkar och 56 flickor som var runt 11 och 12 

år. Vi valde mellanstadieskolor som låg i Västra Götaland där det fanns informanter som ville 

delta i studien.  

 

Tillvägagångssätt  

Utifrån syfte och frågeställningar valde vi att genomföra en kvantitativ enkätstudie. Vi tog 

kontakt med två rektorer på två olika skolor, för att sedan få kontakt med lärarna i respektive 

klass. Eftersom informanterna var under 15 år bad vi att få föräldrarnas tillstånd. Ett brev 

lämnades via lärarna till barnen där föräldrarna fick ge sitt medgivande. Undersökningen 

gjordes i respektive klassrum med läraren närvarande med undantag från en gång då 

informanterna fick sitta utanför klassrummet och fylla i enkäten. Innan informanterna fick 

svara på enkäten gav undersökningsledarna en kortfattad och informativ beskrivning av 

studiens syfte och hur formuläret skulle fyllas i. Information gavs om att uppgiften var 

frivillig och att de kunde avbryta uppgiften när som helst samt att enkäterna behandlas 

konfidentiellt. Samma information gavs även skriftligt i form av ett försättsblad till enkäten 

som barnen kunde riva av och ta med hem. Enkäten tog ungefär 30 minuter att besvara och 

samlades därefter in.  

 

Mätinstrument  

Mätningen utfördes med hjälp av enkäter som delades ut i sju klasser i årskurs fem och sex. 

Enkäten innehöll 47 frågor i fyra olika delar, den första delen med sex frågor bestod av 

deskriptiva data om kön, ålder, boende, med vem/vilka bor de med, föräldrarnas yrke och 

antal syskon. Frågan om föräldrarnas yrke valdes bort i analysen p.g.a. att svaren var 

svårtolkade.  

 Resterande frågor är indelade i tre kategorier för att kunna mäta attityden hos 

informanterna. Gjorde summavariabler av dessa tre kategorier var för sig som användes i 
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analysen. Den första kategorin med 15 frågor handlar om hur barnen agerar mot sina 

klasskamrater. Cronbach´s Alpha för dessa frågor visar ett värde på 0,773. Vi valde att ta bort 

frågan ”om jag tycker att en klasskompis ser annorlunda ut säger jag det till henne/honom” för 

att frågan kan tolkas både positivt och negativt och då fick vi Cronbach´s Alpha till 0,802. 

Den andra kategorin med 15 frågor handlar om hur barnen blir bemötta och här blev 

Cronbach´s Alpha 0,793. Den tredje kategorin med 11 frågor handlar om hur barnen anser att 

de ska vara mot varandra. Cronbach´s Alpha blev 0,655 vi tog bort frågan ”det är bra att säga 

som man tycker till sina klasskompisar även om det blir ledsna eller arga” för att få ett värde 

på 0,700.  

 På de två första kategorierna bestod frågorna av påståenden med sex svarsalternativ på 

en ordinalskalenivå. Dessa svarsalternativ var; aldrig, nästan aldrig, ibland, ofta, nästan alltid 

och alltid. De har kodats från 1-6 där ett högt värde innebär en positiv attityd. På den tredje 

kategorin fanns tre svarsalternativ på en ordinalskalenivå. Dessa var; stämmer helt, stämmer 

delvis och stämmer inte alls. De har kodats från 1-3 där ett högt värde innebär en positiv 

attityd. Som avslutning på enkäten fanns möjligheten att skriva fritt vilket redovisas i 

resultatet.  
 

Bortfall  
Totalt tillfrågades åtta lärare om hans/hennes klass ville vara med i undersökningen. En lärare 

med 23 elever tackade nej. Det totala antalet föräldratillfrågningar som gjordes var 128, vilket 

ledde till att 23 elever inte medverkade. Det totala externa bortfallet var 46 stycken vilket är 

30 %. 103 stycken enkäter delades ut och vi fick tillbaka allihop. I den första kategorin om 

hur barnen agerar mot sina klasskamrater var det åtta stycken som inte besvarat alla frågorna. 

I den andra kategorin om hur barnen blir bemötta var det 16 stycken som inte besvarat alla 

frågorna. Bortfallet på dessa kategorier gällde olika frågor och var osystematiskt. I den tredje 

kategorin om hur barnen tycker att de ska vara mot varandra hade alla besvarat frågorna.  

 

Analysmetod  

När enkäterna samlats in har materialet numrerats och matas in i dataprogrammet SPSS 14,0 

för Windows. Vi har valt att använda signifikans nivå 0,05 på samtliga tester. Vi har använt 

oss av icke parametriska tester. För att jämföra samband har vi använt Spearmans korrelation 

och för att mäta könsskillnader Mann-Whitney U-test. 
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Resultat 

 
Den deskriptiva datan redovisas i procent följt av resultatet utifrån frågeställningarna i syftet. 

Figur 1 visar fördelningen av de olika boendeformerna. De flesta av eleverna 46,6 % bor i 

hus. Sedan kommer lägenhet med 27,2%. I rad/parhus bor 16,5 % och 1 % bor på bondgård. 

Sedan uppger 8,7 % att de har två bostäder. 
 

två 
boende

bondgård
lägenhet
rad/parhus
hus
bostad

 

Figur 1: Procenttal av de olika boendeformerna. 

 

Fördelningen mellan de olika familjeförhållandena visas i figur 2. De flesta eleverna 70,9 % 

bor med båda föräldrarna. Hos mamman bor 13,6 % och hos pappan bor 2,9 % av eleverna. 

De som har växelvis boende är 11,7 % och 1 % svarade annat.  

annat
växelvis
pappa
mamma
båda
familj

 

Figur 2: Procenttal av de olika familjeförhållandena. 

 

Det vanligaste är att eleverna har två syskon i sin familj vilket 35,9 % svarade. Nästan lika 

många, med 34 % har angett ett syskon. Att de har tre syskon svarade 14,6 %, fyra syskon 
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7,8% och fem syskon 1,9 %.  Det fanns också 3,9 % som inte hade några syskon. Ett bortfall 

fanns på 1,9 % där de inte angav hur många syskon de hade men att de hade syskon.     

  

Figur 3: Procenttal av antalet syskon som barnen har.  

 

Hur agerar barnen mot sina jämnåriga?  

Barnen rapporterade att de till 91,2 % nästan aldrig eller aldrig säger elaka saker till sina 

klasskamrater. När det gäller att prata utan att de får i klassrummet anser 41,7 % att de ofta 

eller ibland gör det medan 54,4 % anser att de nästan aldrig eller aldrig pratar när de inte får. 

Att ge varandra beröm när de gjort något bra svarade 26,2 % att de nästan alltid gör det lika 

många 26,2 % svarade att de ibland gör det. När klasskamraten gör något dumt mot någon 

annan svarar 31,1 % att de ibland säger ifrån och 20,4 % säger nästan aldrig någonting. 

Eleverna hjälper klasskamrater med skolarbetet i 68,9 % av de tillfrågade medan 25,2 % 

ibland hjälper till. De flesta 85,5 % anser att de nästan alltid eller alltid behandlar sina 

klasskamrater på ett bra sätt. Likaså anser 94,2 % att de aldrig mobbar någon annan, dock 

visar resultatet att 5,8 % nästan aldrig eller ibland mobbar.  

 

Hur upplever barnen att de blir bemötta av sina jämnåriga?  

Barnen lyssnar ofta eller alltid när någon annan klasskamrat pratar i 78,6 % av fallen. 

Undersökningen visar också att 83,5 % av eleverna nästan aldrig eller aldrig blir nervösa av 

att prata högt inför klassen. Det pratas ibland på lektionerna när det ska vara tyst anser 51,5 % 

eller nästan alltid anser 19,4 %. När det gäller att få beröm anser 22,3 % att de får det ibland 

och 59,2 % att de nästan alltid eller alltid får det. Eleverna får ibland höra elaka saker som gör 

att de blir ledsna anser 20,4 % medan 35 % aldrig får höra någon elak kommentar. Resultatet 

visar att 98,2 % av eleverna ofta, nästan alltid och alltid har någon att vara med på rasterna. 

De flesta 88,3 % känner sig ofta, nästan alltid eller alltid att de blir behandlade på ett bra sätt 
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av kamraterna. Eleverna känner att de får hjälp av sina klasskamrater om de behöver hjälp i 

75,7 % av fallen. När det gäller mobbing har 75,7 % aldrig blivit mobbade men 3,9 % blir 

mobbade nästan alltid eller alltid.  

 

Finns det något samband mellan barnens egna erfarenheter och hur de agerar mot 

andra barn?  

Det finns ett moderat positivt samband mellan hur barnen blir bemötta och hur de själva 

agerar (r = 0,309, N = 82, p = 0.005). Det vill säga att barn som har positiva erfarenheter från 

kamraters bemötande tenderar att bemöta andra barn på ett positivt sätt.  

 

Finns det något samband mellan hur barnen anser att man ska vara mot varandra och 

hur de egentligen är?  

Det finns ett moderat positivt samband (r = 0.414, N = 95, p < 0,001) mellan hur barnen anser 

att man ska vara och hur de egentligen är mot andra. Vilket innebär att barn som anser att man 

ska vara snäll är snällare mot andra.   

 

Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor?  

När det gällde hur barnen tänker kring hur man ska vara mot varandra och hur de blir bemötta 

fanns ingen signifikant skillnad mellan könen. Det fanns däremot en skillnad mellan könen i 

kategorin om hur de bedömer att de själva är (U =653, n1 = 44, n2 = 51, p < 0,001; MR 

pojkar = 37.34, MR flickor = 57,2). Flickorna rapporterade att de har ett snällare sätt mot sina 

klasskamrater än vad pojkarna gjorde.  

 När det gäller sambandet mellan hur barnen blir bemötta och hur de själva agerar fanns 

ingen signifikant skillnad mellan könen. Sambandet hos båda könen var positivt men 

varierande något mellan pojkar (r = 0,473, n = 39, p = 0,002) och flickor (r = 0,339, n = 43, p 

= 0, 026). Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan könen när det gäller sambandet 

mellan hur de anser att man ska vara mot varandra och hur de själva agerar. Sambandet var 

positivt och varierade något mellan flickor (r = 0,511, n = 51, p = 0,001) och pojkar (r = 

0,335, n = 44, p = 0,026).  
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I den öppna frågan i enkäten valde 12 barn att skriva en kommentar. Av dessa valde fyra att 

kommentera själva enkäten, exempelvis ”detta var kul” eller ”det var bara kul och 

intressant”. Dessutom uttalade tre sig om den verbala situationen. En flicka skrev ”skolan är 

bra men nästan alla säger dumma kommentarer” och en pojke skrev ”det är viktigt att man 

mår bra i klassen och man ska inte säga negativa grejer till sina klasskompisar bara 

positiva”. Resterande fem reflekterade över beteendet t.ex. ”våran klass har slutat med att 

starta stora bråk” eller ”det är även inte bra att mobba andra” eller att ”man ska inte ta 

andras saker tex suddin, pennor och mössor”.  

 

Diskussion 

 

Överlag behandlar informanterna sina klasskamrater på ett bra sätt och de flesta har också 

kamrater att vara med i skolan. Detta stämmer med Skolverkets undersökning (2006) där de 

flesta trivs med andra elever. Enligt Zarbatany, Hartmann och Rankin (1990) leder aktiviteter 

ihop med jämnåriga till att barnen känner tillhörighet som främjar de sociala relationerna. 

Dessutom ökar också intresset att prestera vilket ger en förbättrad kunskap. Detta visar hur 

viktigt det är med ett socialt samspel som fungerar bra för att barnen ska få den sociala 

kompetens de behöver för framtiden. Lärarens engagemang i samspelet mellan eleverna är 

också viktigt. Detta visar också att barn som har ett bra sätt mot sina kamrater får också 

vänner som uppskattar ett positivt beteende.  

 Undersökningen visade att 83,5 % av informanterna nästan aldrig eller aldrig är nervösa 

när de ska prata högt inför klassen. Resultatet förvånar oss på grund av att vår erfarenhet från 

skolan är att många var nervösa inför att tala högt inför klassen. Det ingår nog mer naturligt i 

skolan idag att öva på att tala inför publik, vilket leder till att barnen vågar mer, blir mer 

framåt och får bättre självkänsla. 

 Det var 41,7 % av informanterna i vår studie som svarade att de själva ofta eller ibland 

pratade på lektionerna utan att de får. Hela 70,9 % tyckte att andra ofta eller nästan alltid 

pratade på lektionerna. Detta är något högre siffror i jämförelse med Skolverkets 

undersökning (2006) där hälften av eleverna kände att det bara ibland fanns arbetsro på 

lektionerna och 12 % kände sig alltid eller nästan alltid störda på lektionerna. Resultaten från 

studierna visar att det finns problem med arbetsron på lektionerna. Det räcker förmodligen att 

en eller två elever pratar för att störa arbetsron för hela klassen. När barnen blir störda av 

 11



klasskamraterna minskar inlärningen och de som är intresserade av att lära sig blir lidande. En 

del vill att det ska vara helt tyst i klassrummet medan andra föredrar lite bakgrundsmusik. Det 

är svårt att få en miljö som passar alla elever idag speciellt när det inte finns utrymme och 

klasserna är ganska stora. Det är viktigt att ta tag i problemen tidigt så barnen inte hinner 

vänja sig och tror att det är accepterat att prata utan att de får. Lärarens uppmärksamhet och 

ansvar är därför en viktig faktor för att få bukt med detta.  

 Enligt vad en av flickorna skrev på den öppna frågan, har deras klass slutat med att 

starta stora bråk. Det kan vara så att den klassen har haft problem med bråk och har arbetat 

med att trivseln i klassen ska bli bättre. Enligt Piaget refererad i Hwang (2003) lär sig barn i 

8-12 års ålder att bedöma egna och andras handlingar samt att se avsikten i den. Barnens 

kognitiva förmåga är under utveckling och därför kan de ha haft svårt för att uppfatta hur 

andra känner. Eleverna har blivit äldre och mognare därför klarar de nu att förstå och tänka 

sig in i hur andra känner. Skolan ska också enligt Skolverket (2003) arbeta för att varje elev 

respekterar andras egenvärde och att de handlar därefter.  

 När det handlar om mobbing kände sig 3,9 % nästan alltid eller alltid utsatta av sina 

klasskamrater. I studien som Skolverket gjort (2006) var det 8 % som upplevde att de var 

utsatta för mobbing minst en gång i månaden och 4 % kände sig mobbade minst en gång i 

veckan. Skolverkets siffror stämmer ungefär med vårt resultat vilket innebär att i en klass på 

25 elever är det i genomsnitt en elev som är utsatt för mobbing minst en gång i veckan och 

ytterligare två elever som är utsatta minst en gång i månaden. Målet borde vara att minska 

dessa siffror. Det är viktigt att alla i skolan uppmärksammar när något är fel samt att de då 

agerar. Personalen i skolan behöver dessutom kunskap i hur de ska gå till väga för att 

förebygga och stoppa mobbing. I undersökningen var det även 5,8 % som ansåg att de utsatte 

klasskamrater får mobbing nästan aldrig eller ibland. Det kan vara svårt att erkänna att man 

mobbar och därför kan barnen ha förmildrat sitt svar i denna fråga. Det kan också vara så att 

de inte är medvetna om att de utsätter andra för mobbing för att de själva anser att det är på 

skoj, även om den som utsätts inte tycker det. Det är i den utsattes känslor som det avgörs om 

det är mobbing eller inte.  

 Blöte och Westenberg (2006) skriver i sin artikel att om barnen redan har en negativ 

självbild och kanske är rädda för sociala situationer kan de uppfatta andras sätt att handla som 

nedlåtande mot dem. Men dessa personer blir ofta behandlade på ett negativt sätt så orsaken 

kan ligga i detta. Enligt Parault, Davis och Pellerini (2007) kan mobbing leda till att barnen 

undviker skolan och andra sociala situationer. Roth, Coles & Heimberg (2002) menar att i 
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ungdomstiden är man mer känslig för saker som hotar självbilden. Utsätts man för 

kränkningar under dessa år kan man senare i livet drabbas av ångest och depressioner.  

 De informanter som blir bra behandlade av sina klasskamrater har också ett bra sätt mot 

andra. Enligt Piaget citerad i Hwang (2003) klarar barn som är runt 12 år att tänka kring sitt 

eget beteende, samt att se avsikten i sitt eget och andras handlande. Han menar även att 

barnen har en fostrande inverkan på varandra och att de därmed blir trygga och skapar ett 

normsystem. Hwang (2003) menar att de erfarenheter barnen får hemifrån och från skolan 

påverkar barnens beteende. Johansson och Johansson (2006) menar att de barn som har en bra 

relation till föräldrarna även har en bra relation till kamraterna. Under förutsättning att 

relationen till vårdnadshavarna är bra kan det bidra till att barnen behandlar kamraterna på ett 

bra sätt.  

 De informanter som anser att man ska vara snäll är också snällare mot sina 

klasskamrater. Peterson (2004) fann att barn som var socialt och verbalt elaka inte var 

speciellt omtyckta. De flesta vill vara omtyckta därför väljer förmodligen barnen att behandla 

andra på ett bra sätt. Enligt de flesta av eleverna som ingick i arbetsmiljöverkets undersökning 

(2006) har skolan regler som ska följas och eleverna uppger att de följer dessa. Barn behöver 

tydliga regler för att fungera i grupp och utveckla tanken kring rätt och fel. När barn vet vad 

som är rätt handlar de också ofta därefter.  

 Det finns en viss skillnad mellan pojkar och flickor i resultatet. Flickorna rapporterar att 

de har ett snällare sätt mot andra. Chang (2004) fann att pojkar var mer aggressiva än flickor 

medan flickorna var mer tillbakadragna. I undersökningen som Adolfsson och Axelsson 

(2004) gjort kunde man också se att flickorna var mer osjälviska än pojkarna. Flickorna var 

mer styrda av inre belöning och pojkarna av yttre. Detta kan bero på att barnen redan från 

födseln behandlas utefter en könsbild som bygger på synen att flickor är snälla och pojkar 

busiga. Både genom sättet att prata med dem och genom hur de tillåts att vara formas de till 

en busig pojke eller en lugn flicka.  

 En del informanter hade synpunkter på enkätens frågor, där någon fråga uppfattades 

som svårtolkad eller att de aldrig hade upplevt det som stod i frågan. Svarsalternativen kunde 

också ha bearbetats för att underlätta tolkningen av materialet. Gränsen mellan ibland och ofta 

är inte så stor och kunde därför ha varit tydligare.  
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 I fortsatta studier skulle det vara intressant att titta närmare på om det är någon skillnad 

på dessa barn om några år samt om erfarenheter av hur barnen blir bemötta av sina 

klasskamrater påverkar studierna. 
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